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Proposta de resolução alternativa (artigo 181.º, n.º 3, do Regimento) à proposta de 
resolução não legislativa A9-0154/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Estratégia da UE para as Florestas - Rumo a 
seguir

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 5.º do Tratado da União Europeia (TUE) relativo aos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade,

– Tendo em conta o Título I do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) relativo às competências da União Europeia,

– Tendo em conta o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 7 de dezembro 
de 2018, intitulado «Progressos na execução da Estratégia da UE para as Florestas – 
“Uma nova estratégia da UE para as florestas e o setor florestal”» (COM(2018)0811),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 28 de abril de 2015, sobre uma nova estratégia da 
UE para as florestas e o setor florestal1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 23 de julho de 2019, 
intitulada «A intensificação da ação da UE para proteger as florestas a nível mundial» 
(COM(2019)0352).

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 15 de abril de 2019, sobre os progressos 
alcançados na execução da estratégia da UE para as florestas e sobre um novo quadro 
estratégico para as florestas (08609/2019),

– Tendo em conta o Parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 30 de outubro de 
2019, sobre o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 7 de dezembro de 2018, 
intitulado «Progressos na execução da Estratégia da UE para as Florestas – “Uma nova 

1 JO C 346 de 21.9.2016, p. 17.
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estratégia da UE para as florestas e o setor florestal”»,

– Tendo em conta o Parecer do Comité das Regiões, de 10 e 11 de abril de 2019, sobre a 
execução da Estratégia da UE para as Florestas,

– Tendo em conta a Estratégia atualizada da UE para a Bioeconomia,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho (Agricultura e Pescas), de 17 e 18 de 
dezembro de 2018, sobre a Estratégia atualizada da UE para a Bioeconomia,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de novembro de 2018, intitulada 
«Um planeta limpo para todos – estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto neutro no clima» (COM(2018)0773),

– Tendo em conta o Parecer do Comité das Regiões, de 16 de maio de 2018, sobre a 
revisão intercalar da Estratégia da UE para as Florestas2,

– Tendo em conta a Estratégia Europa 2020, incluindo as iniciativas «União da Inovação» 
e «Uma Europa eficiente em termos de recursos»,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar e da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A9-0154/2020),

A. Considerando que o Título I do TFUE não faz referência a uma política florestal comum 
da UE e que incumbe aos Estados-Membros a responsabilidade pelas florestas; que, por 
conseguinte, as instituições da UE não têm competência para adotar qualquer regra 
juridicamente vinculativa relativamente ao setor florestal;

B. Considerando que o artigo 5.º do TUE prevê que «em virtude do princípio da 
subsidiariedade, nos domínios que não sejam da sua competência exclusiva, a União 
intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação considerada não possam 
ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros» e que «em virtude do princípio 
da proporcionalidade, o conteúdo e a forma da ação da União não devem exceder o 
necessário para alcançar os objetivos dos Tratados»;

C. Considerando que as tentativas da Comissão de influenciar a política florestal, que é da 
exclusiva competência dos Estados-Membros, nomeadamente sob o pretexto de 
promover a biodiversidade, eventualmente sob a forma de novas metas de proteção com 
base na localização geográfica, passíveis de afetar negativamente o clima e o ambiente 
nos Estados-Membros com bom desempenho na gestão das respetivas florestas, 
constituem motivo de preocupação;

D. Considerando que as florestas e toda a cadeia de valor florestal são fundamentais para o 
desenvolvimento da bioeconomia circular, na medida em que criam emprego, garantem 

2 JO C 361 de 5.10.2018, p. 5.
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o bem-estar económico nas zonas rurais e urbanas, prestam serviços de atenuação e 
adaptação às alterações climáticas, apresentam benefícios relacionados com a saúde, 
protegem a biodiversidade e melhoram as perspetivas das zonas montanhosas e rurais, e 
que, para além disso, a bioeconomia melhora a autossuficiência da União;

1. Salienta o facto de ter sido acordada uma definição de gestão sustentável das florestas 
no âmbito do processo pan-europeu Forest Europe; observa que a definição foi 
incorporada na legislação nacional e nos sistemas voluntários, como as certificações 
florestais, em vigor nos Estados-Membros;

2. Salienta que a promoção da gestão sustentável das florestas na UE, enquanto parte da 
Estratégia da UE para as Florestas e das medidas de desenvolvimento rural aplicadas no 
âmbito da Política Agrícola Comum (PAC), teve um impacto positivo na biodiversidade 
das florestas na UE e reforçou os benefícios climáticos proporcionados pelo setor 
florestal; observa, porém, que continua a verificar-se a necessidade de reforçar a gestão 
sustentável das florestas de forma equilibrada, a fim de assegurar uma melhor adaptação 
das florestas à evolução das condições climáticas, de reduzir os riscos e impactos das 
perturbações naturais e de salvaguardar oportunidades para as gerações presentes e 
futuras explorarem as florestas, por exemplo, de modo a que os objetivos dos 
proprietários florestais sejam alcançados;

3. Defende que a UE não deve adotar critérios que se sobreponham à legislação nacional e 
a sistemas de certificação voluntários mais rigorosos do que a lei; entende que os 
critérios de diversidade que vão além da legislação devem ser determinados pelos 
proprietários e a indústria de compra de madeira, e devem guiar-se pelo mecanismo do 
mercado; considera que o mecanismo do mercado pode proporcionar resultados mais 
rápidos, mais aceitáveis e de maior alcance do que a regulamentação; sublinha que o 
proprietário florestal decide sempre sobre a utilização dada à floresta, dentro dos limites 
estabelecidos pelo direito nacional;

4. Observa que, ao longo das últimas décadas, os recursos florestais da UE registaram um 
crescimento no respeitante à sua cobertura e volume e que, atualmente, as florestas e 
outras áreas arborizadas cobrem, pelo menos, 43 % da superfície da UE; sublinha que o 
setor emprega, pelo menos, 500 000 pessoas, diretamente, e 2,6 milhões, indiretamente, 
na UE e que a manutenção desta força laboral e da competitividade do setor no longo 
prazo requer esforços constantes para atrair mão de obra especializada e qualificada 
para o setor; constata que quase 25 % da superfície florestal total da UE pertence à rede 
Natura 2000;

5. Observa que a superfície florestal da União está a aumentar, nomeadamente em 
resultado da florestação, e que as florestas comerciais geridas não só fixam melhor o 
carbono do que as florestas não geridas, como também contribuem para a redução das 
emissões e dos problemas causados pela deterioração do estado das florestas; assinala 
que a gestão sustentável das florestas comerciais tem o melhor impacto sobre o clima e 
que os países que gerem bem as suas florestas devem ser recompensados por isso;

6. Reitera que as florestas e o setor florestal contribuem significativamente para o 
desenvolvimento de bioeconomias locais e circulares na UE; salienta que, em 2010, a 
bioeconomia representava um mercado estimado em mais de 2 biliões de euros, 
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responsável por 20 milhões de postos de trabalho e 9 % do emprego total na UE; 
observa que cada euro investido na investigação e na inovação no domínio da 
bioeconomia ao abrigo do Programa Horizonte 2020 gerará uma mais-valia;

7. Frisa a necessidade de reconsiderar os objetivos ambiciosos do Pacto Ecológico 
Europeu para 2030 (mormente o objetivo de aumentar, para 50-55 %, a meta de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa da UE) e de avaliar exaustivamente os seus 
impactos económicos na competitividade do setor florestal e dos silvicultores na UE, no 
contexto da atual pandemia global de COVID-19;

8. Reconhece os principais benefícios climáticos das florestas e do setor florestal; salienta 
a necessidade de aumentar o sequestro de CO2 nas florestas, o armazenamento de 
carbono nos produtos à base de madeira e a substituição de materiais e fontes 
energéticas à base de combustíveis fósseis; sublinha, no entanto, a importância de evitar 
distorções do mercado desnecessárias para as matérias-primas lenhosas no que respeita 
aos regimes de apoio à bioenergia; realça a necessidade de incentivar a utilização 
circular de produtos à base de madeira para promover a eficiência dos recursos, a 
diminuição dos resíduos e a ampliação do ciclo de vida do carbono, com vista a 
expandir a bioeconomia circular;

9. Assinala que, de acordo com a legislação atual, que permite a criação de zonas florestais 
sem necessidade de aprovação, os guardas florestais já nada podem fazer para impedir 
os danos florestais ou os danos consideráveis causados por insetos; considera que se 
deve promover e facilitar uma gestão abrangente das pragas;

10. Reconhece o papel das florestas no provimento de valores recreativos e atividades 
florestais como a colheita de produtos florestais não lenhosos, designadamente, 
cogumelos e frutos de baga; regista as oportunidades de aumentar as remoções de 
biomassa para prevenção de incêndios florestais através do pastoreio, mas observa 
também que o pastoreio de espécies selvagens tem um impacto negativo nas plântulas, 
pelo que assinala a necessidade de uma gestão sustentável da fauna de pastoreio;

11. Destaca a participação crucial dos agricultores e dos caçadores na boa gestão das áreas 
arborizadas, nomeadamente para a manutenção do equilíbrio da biodiversidade da flora 
e da fauna;

12. Considera que a Estratégia da UE para as Florestas deve concentrar-se no apoio e na 
promoção da competitividade da indústria florestal, da bioeconomia e da bioenergia da 
União; entende que a estratégia para as florestas deve visar, em particular, a 
autossuficiência em madeira para a UE, em resultado da qual a cobertura florestal 
aumentaria e os problemas associados, como o abate ilegal, a apropriação ilegal de 
terras e os danos ao ambiente e à biodiversidade em países terceiros, seriam reduzidos;

13. É de opinião que o papel das florestas na política climática deve ser considerado, 
fundamentalmente, em relação com a bioeconomia, e que o objetivo deve ser aumentar 
a utilização de combustíveis e materiais renováveis, ao invés de se estabelecerem metas 
para a dimensão dos sumidouros florestais ou das zonas florestais protegidas; entende 
que, até que todo o potencial da bioeconomia seja explorado, não haverá necessidade de 
legislação adicional em matéria de florestas;
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14. Observa que o desenvolvimento da bioeconomia da UE depende, nomeadamente, do 
desenvolvimento de tecnologias e mercados, do quadro político europeu e internacional 
e da sustentabilidade da utilização das florestas da UE; faz notar que alguns desses 
fatores são mais fáceis de influenciar do que outros; defende, por conseguinte, a 
eliminação de obstáculos legislativos desnecessários, a promoção da cooperação 
intersetorial e a promoção do investimento na investigação e no desenvolvimento, a fim 
de facilitar a mudança neste setor;

15. Assinala, além disso, que os ambiciosos objetivos estabelecidos na política energética 
da UE com vista a aumentar a quota da energia renovável devem ser tidos em conta na 
promoção da utilização da biomassa produzida pelas florestas;

16. Frisa o papel crucial das florestas, do setor florestal e da bioeconomia na realização de 
objetivos; sublinha que a consecução dos objetivos ambientais e climáticos da UE 
nunca será possível sem florestas multifuncionais, saudáveis e geridas de forma 
sustentável, e indústrias viáveis; incentiva, além disso, as ações destinadas a manter ou 
aumentar a cobertura florestal;

17. Constata que os fogos florestais podem ser prevenidos assegurando o crescimento das 
florestas, reduzindo a quantidade de madeira morta e garantindo a existência de uma 
ampla rede de estradas florestais; considera que o Acordo de Paris deve reconhecer que 
uma boa gestão planeada das florestas comerciais pode ajudar a combater os incêndios 
florestais; entende que os países que foram bem sucedidos na prevenção de fogos 
florestais devem ser recompensados mediante os cálculos do carbono;

18. Salienta que, para o período pós-2020, são necessárias estratégias florestais nacionais 
ambiciosas, independentes e autónomas, que não estejam subordinadas a qualquer outra 
estratégia setorial; solicita que essas estratégias assentem na abordagem holística da 
gestão sustentável das florestas, tendo em conta todos os aspetos económicos, sociais e 
ambientais da cadeia de valor florestal; realça que é necessário desenvolver uma 
abordagem coordenada e coerente das florestas, do setor florestal e dos múltiplos 
serviços que proporcionam, tendo em conta o número crescente de políticas nacionais e 
da UE que afetam direta ou indiretamente as florestas e a sua gestão;

19. Lamenta que tal abordagem coordenada e coerente não tenha sido também aplicada à 
política comercial da UE, que autoriza a importação maciça de produtos agrícolas 
diretamente responsáveis pela desflorestação nos países terceiros, mais concretamente 
proteaginosas e produtos da pecuária;

20. Considera que a Estratégia da UE para as Florestas deve funcionar unicamente como 
ponte entre as políticas nacionais no domínio florestal, reconhecendo a necessidade de 
respeitar as competências dos Estados-Membros;

21. Frisa a importância de um processo decisório baseado em dados concretos no que 
respeita às políticas da UE relativas às florestas, ao setor florestal e às respetivas cadeias 
de valor, sem que tal implique uma recolha de dados sistemática a nível da UE;

22. Destaca a necessidade de ter em conta as ligações entre o setor florestal e outros setores, 
bem como a importância da digitalização e do investimento na investigação e inovação; 
salienta o papel crucial dos materiais derivados da madeira na substituição de 
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alternativas baseadas em combustíveis fósseis em setores como a indústria da 
construção e a indústria têxtil; considera importante salientar os benefícios do setor 
florestal para a saúde, não só em termos de ar puro e de lazer, mas também em termos 
de fornecimento de matérias-primas para a indústria de medicamentos e, em particular, 
para a produção de produtos de higiene, que servem para limitar a propagação de 
pandemias;

23. Observa que a agrossilvicultura, o cultivo combinado de árvores e culturas agrícolas 
e/ou a combinação do cultivo de árvores com a pecuária, pode reduzir os incêndios 
florestais, sobretudo nos países mediterrânicos; salienta ainda a importância de uma 
rede vasta e bem conservada de estradas florestais e da gestão regular das florestas para 
a prevenção e a gestão dos incêndios florestais, evitando assim a libertação de carbono 
de incêndios florestais desnecessários, que afeta o clima; salienta a necessidade de 
aumentar as oportunidades de controlo de pragas em grandes extensões; realça, neste 
contexto, a necessidade de melhor prevenir tais eventos, tornando as florestas mais 
resilientes, por exemplo, através da investigação e da inovação, do intercâmbio de 
informações e da colaboração no que se refere às formas de combater catástrofes 
naturais;

24. Reconhece o papel da biodiversidade para garantir que os ecossistemas florestais se 
mantenham saudáveis e resilientes; observa, no entanto, que são necessários recursos 
financeiros suficientes para gerir zonas naturais protegidas; realça a importância da 
integração pragmática da conservação da natureza na gestão sustentável das florestas, 
sem alargar as zonas protegidas e sem criar encargos administrativos e financeiros 
adicionais; apoia a formação de redes criadas com base em iniciativas dos Estados-
Membros para este efeito;

25. Salienta que a União deve afetar fundos suficientes do orçamento da PAC a medidas 
para o setor florestal, correspondendo às novas expectativas neste âmbito, incluindo 
investimentos no desenvolvimento de zonas florestais e na melhoria da viabilidade das 
florestas, na manutenção de redes de estradas florestais, na tecnologia florestal, na 
inovação e na transformação e utilização de produtos florestais; sublinha a necessidade 
de reduzir os encargos administrativos que oneram as medidas florestais da UE e os 
auxílios estatais em geral, por exemplo, prevendo isenções por categoria que permitam 
uma reação rápida aos desafios que se colocam às florestas;

26. Salienta que a desflorestação global e a degradação florestal são problemas graves; 
assinala que devem ser desenvolvidas iniciativas políticas para abordar questões 
externas à UE, com destaque para os trópicos e os fatores na origem de práticas não 
sustentáveis nas florestas alheios ao setor florestal, nomeadamente através da criação de 
rótulos geográficos e de certificações de sustentabilidade, bem como através de 
proibições de acesso ao mercado europeu para produtos que não respeitem as normas 
em vigor; destaca a necessidade de promover a aplicação do Regulamento da UE 
relativo à madeira e do plano de ação FLEGT (Aplicação da Legislação, Governação e 
Comércio no Setor Florestal), de modo a impedir a importação de madeira de abate ou 
origem ilegais para o mercado da UE, o que representa uma concorrência desleal para o 
setor silvícola continental e das regiões ultraperiféricas;

27. Frisa que os sistemas de informação florestal sob a responsabilidade de todas as 
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administrações nacionais competentes devem ser mantidos; sublinha a importância de 
uma informação científica e equilibrada com indicadores socioeconómicos para o 
desenvolvimento de uma política no domínio florestal; insta a que esses dados sejam 
partilhados com as partes interessadas relevantes, como as associações de caça ou as 
câmaras de agricultura, a fim de assegurar uma coordenação eficaz das ações 
empreendidas;

28. Insta o Comité Permanente Florestal da Comissão a atribuir aos Estados-Membros um 
papel central na coordenação do setor florestal; destaca a importância da participação 
paralela das partes interessadas relevantes no grupo de diálogo civil sobre as florestas e 
a cortiça; insta a Comissão a trabalhar com o Parlamento e os Estados-Membros na 
coordenação do setor florestal;

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en


